
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek 

legújabb verziója (1.205) letölthető az internetről a levél végén található link segít-

ségével.

Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program

legújabb verziójában:

A  ktuális Kézikönyv elérése:  

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok... menüpontban be lehet állítani a Kézikönyv használa-

ta (F1 billentyűre) funkciót. Ha ez beállításra került, az F1 vagy Fn + F1 billentyű(k) megnyomásá-

ra bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv. A Kézikönyvet folyamatosan frissítjük, s mindig a

legaktuálisabb állapota érhető el. 

A  ktuális   programfrissítési levél   elérése:  

Az Eszközsorban található  Frissítési hírlevelek ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz

tartozó frissítési levélünk elérhetővé válik. 



Minimálbérrel kapcsolatos módosítások

2021.02.05-én felkerült a NAV oldalára a 2108-as bevallás 2.0-s verziója.

A bevallás ezen verziója a 20/2021. (I. 28.) és a 21/2021. (I. 28.) Korm. rendeletekben foglalt, a mi-

nimálbér és a garantált bérminimum alapján megállapított jogosultságok-, illetve a 485/2020. (XI.

10.) Korm. rendeletben foglaltak alkalmazhatóságának biztosítását teszi lehetővé.

A 2108-as bevallás 2.0-s verziója 2021. január 1-jéig visszamenőleg is lehetővé teszi

• a személyi kedvezmény esetében a megemelt minimálbérrel történő számítást,

• a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményeknél a magasabb összeggel tör-

ténő igénybevételt.

A személyi kedvezmény nyilatkozathoz kapcsolódó kitöltési útmutató is módosult 2021. február 8-

án: https://nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021

Mindezek alapján mi is elvégeztük a szükséges módosításokat, ezért január hónapra kérjük ismé-

teljék meg azokat a számfejtéseket, amikor

• Személyi kedvezmény szerepelt a dolgozó számfejtésében

• Szociális hozzájárulási adókedvezmény szerepelt a dolgozó számfejtésében és a minimálbér

alapján kellett számolni.

Fontos, hogy a januári bevallást akkor készítsék el, ha már az érintett számfejtések is rendben van-

nak! 

https://nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021


Nyomtatás   menüponttal kapcsolatos módosítások  

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Aktualizálás: Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány 2021-re

A 2021-es évre vonatkozóan aktualizáltuk a „Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)“ elnevezé-

sű nyomtatványunkat. 

Nyomtatás / Nyomtatás / Hóvégi nyomtatványtípus / TB nyomtatványok

Aktualizálás: EB21 - 'Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámo-

lása' 

Aktualizáltuk az 'EB21 - Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolá-

sa' elnevezésű TB kifizetőhelyi nyomtatványt a Magyar Államkincstár által 2021. február 1-jén köz-

zétett 2021. évi formátumnak megfelelően.

Adatátadá  s menüponttal   kapcsolatos módosítások  

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Aktualizálás: 2108-as HAVI BEVALLÁS készítése

Az Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl menüponton belül készíthető el a 2021.

évben a NAV felé beküldendő havi 2108-as adó- és járulékbevallás a bérszámfejtési adatok alapján.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bevallások átadása előtt  mindig feltétlenül töltsék le a

NAV hivatalos honlapjáról a legfrissebb ÁNYK (Abev Java) keretprogramot és a beval-

lások legújabb verzióit!



A.) A 2108-as bevallás átadásának menete a következő, amennyiben   NEM   szeretné   használni az

automatikus 2108 importálási lehetőséget

1./ A 2108-as XML fájl elkészítése az Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl menüpon-

ton belül végezhető el. 

2./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a

bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a 'Számfejtéssel rendelkezők kijelölése' gombot használni.

3./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet

elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításá-

nak menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón lét-

rehozni egy 2108 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

4./ A '2108 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával

a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 2108A, illetve 2108M nyom-

tatványokat – összerendelve, együttesen - tartalmazó XML fájl. 

5./ Ezután az ÁNYK (Abev Java) program megnyitása következik, melybe az importálás menete a

következő:

A 'Szervíz' menüponton belül válassza az  'Egyedi importálás' menüpontot'! Itt  a  'Hely' felirat

mellett választható ki az a könyvtár, ahová a 2108 XML fájlt elmentette.

Ha kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, akkor a nagyobb fehér felületen meg kell jelennie az elkészí-

tett 2108 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne.

Amennyiben kiválasztotta a megfelelő fájlt, az megjelenik a 'Fájlnév' megnevezés mellett, így ellen-

őrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e.

FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az XML állományok lehetőség legyen kiválasztva!

Ha ez rendben van, akkor kattintson a 'Megnyitás' gombra.



Ekkor elkezdődik az importálás, melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjele-

nik a képernyőn, melyet ezután lehet az ÁNYK program segítségével módosítani, kiegészíteni, ellen-

őrizni, s végül az Ügyfélkapun beküldeni.

B.) A 2108-as bevallás átadásának menete a következő, amennyiben szeretné használni az auto-

matikus 2108 importálási lehetőséget:

1./  Alapadatok  /  Cég  alapadatok../  Cég  törzsadatok,  beállítások  /  Adatátadási  beállítások  /

ÁNYK / Általános' fülön a 2108  -as bevallás automatikus importálásához ÁNYK program útvo  -  

nalának megadási lehetősége: ezzel a beállítási lehetőséggel a  2108 XML fájl elkészítése után az

ÁNYK program automatikusan megnyílik és a 2108 XML fájl importálása is automatikusan megtör-

ténik, nem kell az importálást külön elvégeznie. Amennyiben szeretné ezt a lehetőséget használni, ak-

kor az 'ÁNYK program útvonala' mezőnél állítsa be azt az útvonalat, ahol maga az ÁNYK program

található a számítógépen. Ez általában C:\Users\Public\Abevjava útvonalon érhető el, de más beállí-

tás is lehetséges, ezért ezt szükséges megnézni beállítás előtt. Ezután az  'Automatikus import XML

előállítás után' mező beállítását is végezze el.

2./ A 2108-as XML fájl elkészítése az Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export /  xx08 import fájl menü-

ponton belül végezhető el. 

3./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a

bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a 'Számfejtéssel rendelkezők kijelölése' kapcsolót használni.

4./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet

elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításá-



nak menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón

létrehozni egy 2108 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

5./ A '2108 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával

a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 2108A illetve 2108M nyom-

tatványokat – összerendelve, együttesen - tartalmazó XML fájl. 

6./ Ezután VÁRJON egy picit, nem kell megnyitni az ÁNYK programot! Látható lesz, hogy az

ÁNYK (Abev Java) program automatikus megnyílik, s egyúttal a 2108 XML fájl importálása is meg-

történik, s az automatikusan megjelenik a képernyőn, s elvégezhető az ellenőrzés, s az esetleges mó-

dosítások, majd a beküldés.

2108-as bevallással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásunk

Szeretnénk felhívni a figyelmüket a költségtérítésekkel kapcsolatban, hogy a 2108-as bevallásban a

dolgozói M-es lap 04-es számú lapján a 301. és 305. sorokban 10% költséghányadhoz kapcsolódó

nyilatkozat jelölésére már nincs lehetőség. Ez már a 1408-as bevallás kapcsán is így működött. Vagy-

is a munkaviszonyban álló és a tagsági jogviszonyban álló személyek részére elszámolt költségtéríté-

seknél ez nem jelölhető a fent említett sorokban. Csak a 306. sorban, az önálló tevékenységre tekin-

tettel kifizetett összeg esetén választható a 10% költséghányad. Ezért javasoljuk, hogy 2020-ban a

munkaviszonyban álló és tagsági jogviszonyban álló személyek esetén ezt a fajta költségnyilatkoza-

tot ne állítsák be a Dolgozó törzsadatai / Jövedelem / Adózási beállítások fülön! 

Ha esetleg mégis ezt állítják be, az az elszámolásban nem fog problémát okozni, de a 2108-as beval-

lás az ÁNYK programba beolvasva hibát fog emiatt jelezni.



Adómentes költségtérítések átadása a 08-as bevallásba:

Egy  adómentes  költségtérítést  (például  gépkocsi  költségtérítést)  az  adatszolgáltatásokba  (08-as,

Adatlap kilépő papír, M30) akkor adjuk át, ha jelölve volt a jogcímnél a Költségnyilatkozat jelölés.

Ez a jelölés beállítható az érintett költségtérítés jogcímhez a törzsadatban vagy akár minden hónap-

ban a számfejtésen belül is.



A 2108-as bevallás 2108A-s lapjára bekerült egy új jelölés:

„Jelölje,  ha szakképzési  hozzájárulásra  kötelezettként  nem keletkezett  szakképzési  hozzájárulás-

fizetési kötelezettsége vagy adókedvezményt nem érvényesített”

Ha szakképzési hozzájárulásra kötelezett és nem keletkezett fizetési kötelezettsége, illetve adóked-

vezményt nem érvényesített, akkor jelölje az erre szolgáló mezőt az alábbiak szerint:

1-es kód: nem keletkezett fizetési kötelezettsége

2-es kód: adókedvezményt nem érvényesített. 

A mező jelölése esetén a 2108A-01-02-es lap nem lehet kitöltött.

A bevallást be kell nyújtani, akkor, ha az adózónak fizetési kötelezettsége keletkezik, függetlenül at-

tól,  hogy  kedvezményt  érvényesít  vagy  sem  (ide  értve  azt  az  esetet  is,  hogy  a

kedvezmény  érvényesítésével  a  kötelezettség  nullára  csökken)  és  ha  fizetési  kötelezettség

nem merül fel, de adókedvezményt érvényesít a bevallásban.

Ezekben  az  esetekben a  2108A-01-02-es  lapot  ki  kell  tölteni,  és  a  2108A fő  lapon a  „Jelölje,

ha szakképzési hozzájárulásra kötelezettként nem keletkezett szakképzési hozzájárulás-fizetési kö-

telezettsége  vagy  adókedvezményt  nem  érvényesített”  kódkockát  üresen  kell  hagyni.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

108. § [A szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése]

(1) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett

a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,

b) a 107. § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény éves összegét,

c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti összeg különbözeteként megállapított éves nettó

kötelezettségét a naptári évre maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg az adó-

évet követő év január hónap tizenkettedik napjáig az állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza.

Nem kell adóbevallást benyújtani, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek nem keletkezik

szakképzésihozzájárulás-fizetési  kötelezettsége  vagy  adókedvezményt  nem  érvényesít.



Amennyiben fentiek vonatkoznak az Önök által számfejtett cég(ek)re, itt a bevallás A-s lap-

ján tudják jelölni a megfelelő jelölést az A-s lapon a „Jelölje, ha szakképzési hozzájárulásra

kötelezettként nem keletkezett szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége vagy adóked-

vezményt nem érvényesített” mezőben. 

Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények

01-02-es lap kitöltése így fog kinézni 2021-ben: 

30. sor: Szakképzési hozzájárulás alapja

Ebben a sorban kell feltüntetni a szakképzési hozzájárulás alapját.

31. sor: Szakképzési hozzájárulás (bruttó kötelezettség) összege

A bruttó kötelezettség a szakképzési hozzájárulás alapjának (30. sor) 1,5%-a.

32. sor: Bruttó kötelezettséget csökkentő adókedvezmények együttes összege

Ez a sor a 33-35. sorok együttes összegének feltüntetésére szolgál.

(Ebbe a sorba összesíti az ÁNYK program a tanulói csökkentő tételeket.)

A korábbi, 31. sor: A szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények összege nevű sor

kikerült a bevallásból 2021-től. 

Ezek alapján felmerülhet a kérdés, léteznek-e még a szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő ked-

vezmények? Szakmai körökben is nagyon nagy a bizonytalanság ezzel a témával kapcsolatban. A

szakemberek is eltérő állásponton vannak. 

2011. évi CLV. törvény - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2021

előtt így fogalmaz:

4. § (1a) Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség azokban az esetekben, ami-

kor a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) szerint

nem keletkezik adófizetési kötelezettség.



Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény - 2021-től így fogalmaz:

105. § (3) Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési hozzájá-

rulásra kötelezettet  a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján adófizetési  kötelezettség

nem terheli.

Hivatalos szervektől (Pénzügyminisztérium, NAV) még várjuk ezzel kapcsolatban a pontos iránymu-

tatást. Mindkét szervtől kértünk már állásfoglalást, azonban sajnos a mai napig nem kaptunk még vá-

laszt! 

A programban, ha a szociális hozzájárulási adókedvezmények mellett, ha be volt pipálva a szakképzé-

si hozzájárulás kedvezménye, akkor továbbra is számolnunk jelenleg ezzel a fajta kedvezménnyel is!

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl

Ebben a menüpontban készíthető el a 2020. évben a NAV felé beküldendő 2158-as egyéni vállalko-

zók járulékbevallása a bérszámfejtési adatok alapján.

A 2158-as bevallás átadásának menete a következő:

1./ A 2158-as import fájl elkészítése az Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl menü-

ponton belül végezhető el. 

2./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni az egyéni vállalkozót, akiről a

bevallást szeretné elkészíteni. 



3./  Az egyéni vállalkozó kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön

belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok

előállításának menete. Itt adható meg az elkészítendő fájl útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meg-

hajtón létrehozni egy 2158 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

4./ A '2158 import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a ki-

jelölt személy tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 2158 import fájl. 

5./ Ezután az ÁNYK (Abev Java) program megnyitása következik, melybe az importálás menete a

következő:

A 'Szervíz' menüponton belül válassza az 'Egyedi importálás' menüpontot! Itt a 'Hely' felirat mel-

lett választható ki az a könyvtár, ahova a 2158 IMP fájlt elmentette.

Ha kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, akkor a nagyobb fehér felületen meg kell jelennie az elké-

szített 2158 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne.

Amennyiben kiválasztotta a szükséges fájlt, az megjelenik a 'Fájlnév' megnevezés mellett, így ellen-

őrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e.

FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az IMP állományok lehetőség legyen kiválasztva!

Ha ez rendben van, akkor kattintson a 'Megnyitás' gombra. Ekkor elkezdődik az importálás, mely-

nek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet ezután lehet az

ÁNYK program segítségével módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni, s végül az Ügyfélkapun bekülde-

ni.



Tájékoztatás a bevallások ellenőrzésével kapcsolatban 

Teszteléseink során igyekeztünk minden esetre gondolni, azonban nem biztos, hogy minden életbeli

esetet,  ami Ügyfeleink körében előfordul,  ellenőrizni  tudtunk.  Kérjük,  hogy Önök is  végezzenek

ellenőrzéseket, s amennyiben bármilyen észrevételük van, jelezzék Ügyfélszolgálatunk munkatársai

felé! 

A bérprogramban az alábbi nyomtatványok segíthetik a bevallások ellenőrzését:

Összevont nyomtatványtípus / Vezetői információk között

- Teljeskörű összesítő lista

Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák között

- Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)

További segítséget nyújthatnak a Hóvégi, Önálló és egyéb tevékenység, Osztalék és egyéb tőkejöv.

nyomtatványtípusokban  a  Listák  között  elérhető  Cég  terhei,  Dolgozó  terhei,  Cég  terheinek

kedvezményei,  Dolgozói  terheinek  kedvezményei,  valamint  a  különböző  jogcímekre  lekérhető

listáink. 

A 2108-as bevallás tesztelését mi magunk is folytatjuk, s amennyiben szükséges, módosítást fogunk

elvégezni és újabb programfrissítés keretében elérhetővé tesszük!



Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére. 

Budapest, 2021. február 10. 

Üdvözlettel: 

Vidner Eszter
szoftvertanácsadó

A Servantes XL Bér legújabb verziója a http://www.servantes.hu web oldalon ta-
lálható. Ezen oldal részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról is. Ameny-
nyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van hívja ügyfélszolgálatunkat

a 06-1-273-3310 telefonszámon.

http://www.servantes.hu/
http://www.servantes.hu/

	Minimálbérrel kapcsolatos módosítások
	2021.02.05-én felkerült a NAV oldalára a 2108-as bevallás 2.0-s verziója.
	A bevallás ezen verziója a 20/2021. (I. 28.) és a 21/2021. (I. 28.) Korm. rendeletekben foglalt, a minimálbér és a garantált bérminimum alapján megállapított jogosultságok-, illetve a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alkalmazhatóságának biztosítását teszi lehetővé.
	A 2108-as bevallás 2.0-s verziója 2021. január 1-jéig visszamenőleg is lehetővé teszi
	a személyi kedvezmény esetében a megemelt minimálbérrel történő számítást,
	a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményeknél a magasabb összeggel történő igénybevételt.
	A személyi kedvezmény nyilatkozathoz kapcsolódó kitöltési útmutató is módosult 2021. február 8-án: https://nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021
	Mindezek alapján mi is elvégeztük a szükséges módosításokat, ezért január hónapra kérjük ismételjék meg azokat a számfejtéseket, amikor
	Személyi kedvezmény szerepelt a dolgozó számfejtésében
	Szociális hozzájárulási adókedvezmény szerepelt a dolgozó számfejtésében és a minimálbér alapján kellett számolni.
	Fontos, hogy a januári bevallást akkor készítsék el, ha már az érintett számfejtések is rendben vannak!
	Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások
	Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák
	Aktualizálás: Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány 2021-re


	Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások
	Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl
	Aktualizálás: 2108-as HAVI BEVALLÁS készítése
	2108-as bevallással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásunk

	Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl

	Tájékoztatás a bevallások ellenőrzésével kapcsolatban

